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   Patvirtinta ISM Fondo direktoriaus įsakymu Nr. 2018-004, 2018 m. birželio 25 d. 
 

ISM FONDO SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 
 

1. Bendrosios nuostatos 
1.1 Viešosios įstaigos ISM Fondo (toliau – Fondas) studentų skatinamųjų stipendijų nuostatai reglamentuoja 
skatinamųjų stipendijų ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – Universitetas) studentams 
administravimo tvarką. 
1.2 Fondas numato skirti skatinamąsias stipendijas asmenims iš nepasiturinčių šeimų (žr. 3.2 punktą). 
Skatinamąja stipendija siekiama motyvuotiems asmenims, kurie dėl sunkių materialinių sąlygų negalėtų siekti 
mokslo Universitete, sudaryti galimybę pastarajame nemokamai studijuoti pirmosios pakopos studijų 
programose.  

 
2. Skatinamosios stipendijos samprata 
2.1 Skatinamoji stipendija skiriama asmenims iš nepasiturinčių šeimų. Studijų kainos ar jos dalies dydžio 
stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, jei asmuo atitinka stipendijos skyrimo reikalavimus (žr. 3 dalį). 
Skatinamosioms stipendijoms Fondas naudoja lėšas, kurias kaip paramą skyrė Universiteto bendruomenės 
nariai: Universiteto absolventai, studentai, dėstytojai, darbuotojai ir partneriai. 
 
3. Reikalavimai pretendentams gauti skatinamąją stipendiją 
3.1 Asmenys, stojantys į pirmosios pakopos studijų programas ir studijuosiantys visą studijų programą. 
3.2 Asmenys iš nepasiturinčių šeimų, t. y. gaunantys socialinę piniginę paramą arba pateikiantys dokumentus 

apie šeimos sudėtį bei pajamas, neviršijančias 1 MMA šeimos nariui per mėnesį.  
3.3 Tuo atveju, jei aplikuojantis yra našlaitis (-ė), pateikiami dokumentai apie socialinę piniginę paramą arba 
dokumentai apie asmenines pajamas, neviršijančias 2 MMA. 
3.4 Paskutiniųjų 2 metų mokomųjų dalykų metinio įvertinimo vidurkis negali būti žemesnis nei 7. 
3.5 Skiriant stipendiją taip pat atsižvelgiama į visuomeninę veiklą, laimėjimus individualiuose ar komandiniuose 
sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 
 
4. Pretenduojantiems asmenims privalomų dokumentų sąrašas 
4.1 Gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos soc. paramos skyriaus pažyma apie gaunamą piniginę 
soc. paramą arba šie dokumentai: 
4.1.1 Pažyma apie šeimos sudėtį; 
4.1.2 Šeimos ar asmens pajamas patvirtinantis dokumentas - metinė asmens (šeimos) pajamų ir turto 

deklaracija už kalendorinius metus, iš valstybinės mokesčių inspekcijos (jei tėvai/globėjai dirba) arba 
pažymos apie nedarbą; 

4.2 Motyvacinis laiškas, kuriame atskleidžiama, kodėl pretendentas yra vertas/a studijuoti Universitete ir kuo jo 
indėlis bus svarbus studijų metu; 
4.3 Pažymėjimas apie pažymius; 
4.4 Diplomų kopijos, rekomendacijos ir kiti susiję dokumentai. 
 
5. Dokumentų pateikimo laikotarpis 
5.1 Dokumentai pateikiami išankstinio priėmimo metu. 
 
6. Stipendijos skyrimas, pratęsimas ir nutraukimas 
6.1 Išankstinio priėmimo komisija siūlo, kam skirti skatinamąją stipendiją. 
6.2 Sprendimą, kam paskirti stipendiją, priima tam tikslui Fondo surinktas komitetas. Komitetą sudaro fondo 
atstovas, Universiteto priėmimo padalinio atstovas, Universiteto studijų padalinio atstovas bei Universiteto 
alumnas, prisidėjęs renkant paramą skatinamosioms stipendijoms. Fondas informuoja pretendentą apie 
sprendimą skirti skatinamąją stipendiją. 
6.3 Pasirašomas trišalis susitarimas tarp stipendijos gavėjo, Fondo ir Universiteto, pagal kurį stipendijos lėšos 
naudojamos studijų mokesčiui padengti. 
6.4 Skatinamoji stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, tačiau kartą metuose ISM Fondui pateikiami 
dokumentai dėl stipendijos pratęsimo iki einamųjų metų birželio 30 d.: 
6.4.1 Dokumentai apie stipendijos gavėjo pajamas: soc. paramos skyriaus pažyma apie gaunamą piniginę soc. 

paramą arba metinė stipendijos gavėjo pajamų ir turto deklaracija už kalendorinius metus, iš valstybinės 
mokesčių inspekcijos; 

6.4.2 Stipendijos gavėjas turi informuoti Fondą, jeigu susituokė, pateikdamas dokumentus apie sukurtos 
šeimos sudėtį bei informuodamas, jeigu šios šeimos narių skaičius keičiasi; 

6.4.3 Universiteto pažyma apie praėjusio semestro pažymius. 
6.5 Stipendijos skyrimas pratęsiamas: 
6.5.1 Jeigu stipendijos gavėjo ar jo sukurtos šeimos pajamos asmeniui nesiekia 2 MMA per mėnesį; 
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6.5.2 Jeigu stipendijos gavėjo ar jo sukurtos šeimos pajamos asmeniui yra lygios arba didesnės negu 2 MMA 
per mėnesį, tačiau mažesnės negu 2,5 MMA per mėnesį, stipendijos gavėjui finansuojama 50 % jo 
studijų kainos. Stipendijos gavėjas pajamas turi reguliariai gauti ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės. 

6.6 Stipendijos skyrimo nutraukiamas: 
6.6.1 Jei praėjusio semestro pažymių vidurkis žemesnis negu 7; 
6.6.2 Jeigu stipendijos gavėjo ar jo sukurtos šeimos pajamos asmeniui yra lygios arba didesnės negu 2,5 MMA 
per mėnesį (žr. 6.5.2 punktą). Stipendijos gavėjas pajamas turi reguliariai gauti ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš 
eilės;  
6.6.3 Jei studentas išbraukiamas iš Universiteto studentų sąrašų;  
6.6.4 Studentui suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas; 
6.7 Studentai, gaunantys skatinamąją stipendiją negali būti Fondo darbuotojai ar darbuotojų šeimos nariai. 


